
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFD04 เวยีดนามกลางดานงั เวฮ้อยอนับานาฮลิล4์วนั 3คนื 
บานาฮิลล์  นังกระเช้าทะลุหมอกสู่เมืองเทพนิยายบานาฮิลล์หมู่บ้านฝรังเศส 

สวนดอกไม้แห่งความรักถ่ายรูปสุดชิค! กับ สะพานมือ Golden bridge 

เมืองเว้   ล่องเรือมังกรแม่นําเฮืองวัดเทียนมู่พระราชวังไดโนยนังซิโคล่ชมเมืองเว้ 

ฮอยอัน  เยียมชมเมืองมรดกโลกฮอยอันอันลําค่าสัญลักษณ์เวียดนามสะพานมังกร 

หมู่บ้านกัมทานสนุกสนานไปกับกิจกรรมนังเรือกระด้ง  

ดานัง  ถ่ายภาพกับโบสถ์สีชมพูแวะให้ท่านซือของฝากทีตลาดฮาน 

พิเศษ!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮลิล ์1 คนื 
เดินทางโดยสายการบินAIR ASIA 

นําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเดียว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทีนัง หมายเหต ุ

14-17 ส.ค. 65 13,888  
 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2

ป 2,500 บาท) 

 
 

 

 

 

 

4,500 

25  

21-24 ส.ค. 65 13,888 25 

28-31 ส.ค. 65 13,888 25 

04-07 ก.ย. 65 14,888 25 

11-14 ก.ย. 65 14,888 25 

18-21 ก.ย. 65 14,888 25 

25-28 ก.ย. 65 13,888 25 

02-05 ต.ค. 65 14,888 25 

09-12 ต.ค. 65 14,888 25 

16-19 ต.ค. 65 14,888 25 



23-26 ต.ค. 65 14,888 25 

30 ต.ค.- 02 พ.ย. 65 14,888 25 

06-09 พ.ย. 65 14,888 25 

13-16 พ.ย. 65 14,888 25 

20-23 พ.ย. 65 14,888 25 

27-30 พ.ย. 65 14,888 25 

04-07 ธ.ค. 65 14,888 25 

11-14 ธ.ค. 65 14,888 25 

18-21 ธ.ค. 65 14,888 25 
 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:FD636DMK-DAD  09.45–11.30น. 

RETURN       :FD637 DAD-DMK12.00– 13.45น. 

 
 
 

06.40น. พร้อมกันณท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน3สายการบินAir Asia โดยมี

เจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเปาก่อนขึนเครือง 

09.45น. นําท่านออกเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติดานังโดยสายการบินAIR ASIAเทียวบินทีFD636 

11.30น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม นําท่าน

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ นทีเวียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย) 

เทียง รับประทานอาหารเทียง(มือที1) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เ มืองเว้เมืองมรดกโลกเปนเมืองหลักของ

จังหวัดเถือเทียน แวะร้านOTOP ให้ท่านเลือกซือสินค้าประจําเมือง 

นําท่านสู่วัดเทียนมู่เปนศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซนจุดทีโดดเด่นของวัดคือเจดีย์ทีได้รับอิทธิพล

สถาปตยกรรมจากจีนผสมผสานกับความเชือของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว มีลักษณะเปนเจดีย์ทรงเก๋ง 

8 เหลียม สูงทังหมด 7 ชัน แต่ละชันนันจะเปนตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ทางฝงซ้ายและขวาเปน

ทีตังของศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญ่ยักษ์มีนําหนักถึง 

2,000 กิโลกรัมนําท่านช้อปปง ตลาดดองบาตังอยู่ริมฝงแม่นําหอม 

รอบนอกจะเปนสินค้าของทีระลึกเปนส่วนมากด้านในเปนของใช้ทัวไป 

ให้ทุกท่านอิสระเลือกซือตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือที2) 

นําท่านล่องเรือมังกรแม่นํ าเฮืองโดยเรือมังกร (สัตว์ซึงเปน

สัญลักษณ์ของจักรพรรดิ)จะเปนเรือขนาดใหญ่ มีหัวเรือเปนมังกร 2หัว ระหว่างล่องเรือมังกร ท่านจะได้ชม

ศิลปะการแสดง มีศิลปนนักร้อง นักดนตรี ทีมาฟอนรําและบรรเลงเพลงพืนบ้านให้ฟงกันสดๆ ซึงในอดีตการ

ฟอนรําและการบรรเลงเพลงพืนบ้านนี เปนการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่านัน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 

45-60 นาที) 

ทีพัก : MidTown Hue 4* / Thanh Lich Boutique Royal Hue 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันทีหนึง      ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – 
ล่องเรือแม่นําเฮือง        อาหาร เทียง, เย็น                                                                                                                    



 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3) 

นําท่านเดินทางสู่พระราชวังไดโนย (Dai Noi) (ถ่ายรูปด้านหน้า

พระราชวัง)สร้างตามความเชือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรังเศส

ซึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที

ยิ งใหญ่ของกรุงปกกิ งประเทศจีนและการก่อสร้างพระตําหนัก

ต่างๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวังทังหมดพระราชวังไดโนยมี

ลักษณะเปนรูปสีเหลียมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูนําขนาดใหญ่ทังสี

ด้านและพระราชวังแห่งนีใช้เปนทีประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ได้รับการขึนทะเบียนเปน

มรดกโลก มีสถาปตยกรรมทีสวยงามอลังการพิเศษ!! พาทุกท่าน นังซิโคล่ชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขีสามล้อ)

ชมบ้านเมือง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึงเปนจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม นําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง

เปนเมืองแห่งหาดทรายขาวและ ภูเขาหินอ่อนเปนเมืองท่าทีสําคัญและเปนเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศ

เวียดนาม เมืองนีเจริญและเติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเปนเมืองท่าทีสําคัญแวะร้านOTOP ให้ท่าน

เลือกซือสินค้าประจําเมือง 

เทียง รับประทานอาหารเทียง(มือที4) 

บ่าย นําท่านนังกระเช้าไฟฟาขึนสู่บานาฮิลล์ดืมดํ าไปกับวิวทิวทัศน์ของ

เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตรเปนกระเช้าลอยฟารางเดียวแบบไม่

หยุดจอดเปนระยะทางทียาวทีสุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊

คเมือวันที 9 มี.ค. ปค.ศ.2009 ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่

ของบานาฮิลล์รีสอร์ทให้ท่านชืนชม

วิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาบานา

ฮิลล์เปนรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจการท่องเทียวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบา

นาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานังถูกค้นพบโดยชาวฝรังเศสเมือสมัยทีฝรังเศสเปนเจ้า

อาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึนไปบนภูเขาสร้างทีพัก สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

เพือใช้เปนทีพักผ่อน เนืองจากทีนีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปอุณหภูมิเฉลียทังป 

ประมาณ 17 องศาเซลเซียสนําท่านชมหมู่บ้านฝรังเศสและสวน

ดอกไม้แห่งความรักหรือLE JARDIN D'AMOUR เปนสวนดอกไม้

สไตล์ฝรังเศสทีมีดอกไม้หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเปนสัดส่วน

อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม ท่ า ม ก ล า ง

อากาศทีแสนเย็นสบายทีไม่ว่า

ท่านจะอยู่ มุมไหนของสวนก็

สา ม าร ถ ถ่ า ย รู ปอ อ ก ม า ไ ด้

สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศทีสุดแสนจะโรแมน

ติกอิสระถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยนําท่านนังรถรางเพือไปชมโรงไวน์Debay Wine Cellar เปน

ห้องเก็บไวน์ทีมีลักษณะคล้ายถําทีถูกสร้างขึนมาตังอยู่บนเขาบานาฮิลส์ โดยห้องแห่งนีจะ

ถูกจัดออกเปนหลายส่วนด้วยกันให้ท่านได้เดินชมสถานทีเก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเปนรูปแบบต่างๆ 

หลากหลายสไตลห์มายเหต ุ: สําหรับท่านทีชืนชอบการดืมไวน์ก็สามารถซือได้จากทีนีหรือจะเลือกซือกลับไปเปน

ของฝากก็ได้นําท่านชมสะพานมือGolden Bridge ตังตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์ แหล่งท่องเทียวใหม่ล่าสุด 

วันทีสอง        เมืองเว้ - พระราชวังไดโนย – นังซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองดานัง - ร้านOTOP - นังกระเช้าไฟฟาขึน บานาฮิลล์ –  
หมู่บ้านฝรังเศสและสวนดอกไม้ –  ชมโรงไวน์Debay Wine Cellar -  สะพานมือGolden Bridge 
อาหารเช้า,เทียง,เย็น 



เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้มีความสวยงามเปนอีกจุดท่องเทียวนึงทีได้รับความนิยมเปน

อย่างมากท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศาได้อย่างเต็มอิ ม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือที5) 

ทีพัก : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 * 

(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6) 

อิสระเดินเล่นชม บานาฮิลล์พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงสมควรเวลานัด

หมาย จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานังอดีตหมู่บ้านชาวประมง 

เมืองท่าสําคัญของเวียดนามกลางมีหาดทรายขาวทีขึนชือ วิวทีสวยงาม

ของภูเขาหินอ่อน รวมถึงงานศิลปะผ้าไหมปก ซึงมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น

ทีหาชมได้จากเวียดนามเพียงแห่งเดียวนําท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัด

หลินอึง (Linh Ứng) เปนวัดทีใหญ่ทีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่

ของวัดเปนสถานทีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชือของชาวบ้านนอกจากนียังมีรูปปนปูนขาว

เจ้าแม่กวนอิมซึงมีความสูงถึง 67 เมตรตังอยู่บนฐานดอกบัวยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกปอง

คุ้มครองชาวประมงทีออกไปหาปลานอกชายฝงวัดแห่งนีนอกจากเปน

สถานทีศักดิ สิทธิ ทีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเปนอีกหนึง

สถานทีท่องเทียวทีสวยงามเปนอีกหนึงจุดชมวิวทีสวยงามของเมือง

ดานังจากนันนําพาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอันแวะร้านOTOP ให้ท่านเลือก

ซือสินค้าประจําเมืองเดินทางสูห่มู่บ้านกัมทาน Cam Thanh Village หรือ

หมู่บ้านเรือกระด้ง เปนหมู่บ้านเล็กๆรอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมีแม่นํา

ล้อมรอบอาชีพหลักของคนทีนีคืออาชีพประมงให้ท่านสนุกสนานไปกับ

กิจกรรม!!นังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Villageระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม 

เทียง รับประทานอาหารเทียง(มือที7) 

นําท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอันเปนเมืองทียังคงความเปนเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเปนเมืองมรดกแห่ง

วัฒนธรรมไว้อย่างดีเยียม ได้รับขึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในป พ.ศ. 2542 เนืองด้วยเปน

ตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทังของท้องถิ น

และของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เปน

อย่างดี อีกหนึงเสน่ห์ของเมืองนี ยามคําคนืทีนีจะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงามจากนันนําท่านสู่ สะพาน

มังกร Dragon Bridge สร้างขึนเปนสัญลักษณ์ของการฟนคืนประเทศ และฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 

สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่นํา Han Riverช่วยให้การเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานังไปยัง

ถนนสายหลักๆในเมืองได้ง่ายขึน จุดเด่นสําคัญอยู่ทีมังกรทองตัวยักษ์ทีอยู่กลางสะพาน  

 

 

 

 

 

 

 

วันทีสาม     บานาฮิลล์ - เมืองดานัง– วัดหลินอึง- เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกัมทาน นังเรือกระด้ง –  
ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานมังกร อาหารเช้า,เทียง,เย็น 

 



 

เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือที8) 

ทีพัก : Roliva Hotel Danang 4*/ Glamour Danang 4* / Luxtery Danang 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที9) 

นํา ท่ า น ชม  โ บ ส ถ์สี ช ม พู  ห รื อ โ บ สถ์ ค ริ ส ต์ ดา นั ง  ( Danang 

Cathedral) เปนจุดเริ มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึน

ในสมัยทีเวียดนามตกเปนอาณานิคมของฝรังเศส เปนโบสถ์ขนาด

ใหญ่ทีเปนสถาปตยกรรมในสไตล์โกธิก มีการตกแต่งอย่างประณีต

สวยงาม ทีสําคัญคือเปนโบสต์สีชมพูพาสเทลทังหลัง ตัดขอบด้วยสี

ขาว ดูละมุนตา ก่อนกลับแวะให้ท่านซือของฝากที ตลาดฮาน (Han 

Market)เปนสถานทีรวบรวมสินค้า อาหารพืนเมืองเวียดนาม นํา

ท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

12.00 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบินAri AsiaเทียวบินทีFD637 

13.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
 

►เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. ผู้ทีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนปองกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการไดรั้บวัคซีนปองกัน

โควิด19 ครบ 2เข็ม ทีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการได้รับ

วัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศนันๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเปนผู้เตรียมเอกสาร) 

►เงือนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

เงือนไขการให้บริการ 

►การเดินทางครังนีจะต้องมีจํานวน15ท่านขึนไปกรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

►ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯก่อนทุกครังมิฉะนันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆทังสิ น 

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ 

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ15-20วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเปนต้อง

ชําระคา่ทัวร์ส่วนทีเหลือตามทีบริษัทกําหนดแจ้งเท่านัน 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน 

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบริษัทจะไม่ 

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

เงือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

    วันทีสี    เมืองดานัง- โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมืองอาหาร เช้า 



- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 

อัตราค่าบริการนีรวม 

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออย่างใดอย่างหนึง ไม่สามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 

1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ตัวกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือน

วันได้(  

2. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดียวเพิม)กรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมือง

ใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

5. เจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่านําหนักกระเปาสายการบินAir Asiaสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 20 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้อง

เสียค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัย

ทีบริษัททําไว้ ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสังซือประกันสุขภาพเพิมได้

จากบริษัทประกันทัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบิน และได้ทําการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนําใจจากท่าน 

หมายเหต ุ:กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทังหมด 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธิ การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิมหากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนเทียวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่าง  ๆ

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ 

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ งของผิดกฎหมายซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ นหากเกิดสิ งของสูญหายอันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ 



อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง 

6.เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทังหมด 

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศเรียบร้อย 

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรีได้ โดย 

อาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้

9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน  

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผ่านการ 

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว  

อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 

อืน ๆ  
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